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Anyanyelvem,
te édes mostoha,
pipacsok
piros sikolya,
õszi égen darvak sírása,
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mezei pacsirták
énekétõl zengõbb,
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csöndje,
zsenge füvön
harmat gyöngye
unokáim arcáról
világgá küldött
mosoly,
nevezhetnélek
napnak is,
sorsom
jó csillagának,
égi bölcsõt
ringató
õs csillaganyának,
felnevelõ
dajkám voltál,
emberré
te formáltál,
jegenyetartást adtál,

benned visszhangzik
gyermekkoromból
a Tice-parti
nádasok zizegése,
tücskök
éji cirregése,
zúghatnak körötted
vad szelek,
én már attól se
féltelek, 
anyanyelvem,
te édes-keserű, 
szépen zengõ 
arany hegedű,
anyánk ajkán
drága ének:
köszönet
mindenért néked!
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Önkormányzati hírek

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. novem-
ber 29-i rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. 

Az ülés első napirendi pontjaként az elmúlt évi gazdálkodási adatokat is-
mertette dr. Riebl Antal polgármester, majd törvényi kötelezettségének ele-
get téve a 2012. évi költségvetési koncepciót fogadta el a Képviselő-testület.
Ezt követően két víziállás ügyet tárgyalt a Képviselő-testület, helyt adva a
benyújtott kérelmeknek. Negyedik napirendi pontként egy TSZ-telepi út
ügyét tárgyalta a Képviselő-testület, megoldást találva az érintett ingatlantu-
lajdonosok problémáira. Ezt követően Szilveszter Lajos alpolgármester
adott tájékoztatást a Tavirózsa Kemping Kft. és az Iskola között a Tavirózsa
Kempinget érintő felújítások tárgyában zajló tárgyalások menetéről és eddi-
gi eredményeiről. Hatodik napirendi pontként egy telek-kiegészítési ügyet
tárgyalt és támogatott a Képviselő-testület, majd az 1317/4 hrsz-ú ingatlan
értékesítése tárgyában új határozatot hozott, tekintettel arra, hogy a már ki-
jelölt vevő helyett egy családtagja kívánja megvásárolni az ingatlant. 

Ugyancsak törvényi kötelezettsége alapján tárgyalta a Képviselő-testület
az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásról szóló rendeleteinek módosítását, és a
DTV Zrt. által beterjesztett javaslatot a koncessziós szerződés alapján fenn-
álló kötelezettsége alapján elfogadva módosította a fenti rendeleteket a szol-
gáltatás díjai tekintetében. 

A rendelet szerint a 2012. évi legmagasabb szolgáltatási díjak a követke-
zők: 

Ezzel egyidejűleg arról is határozott a Képviselő-testület, hogy kezdemé-
nyezi a koncessziós szerződés felülvizsgálatát a szolgáltatási díjak tekinteté-
ben. 

Tárgyalta a Képviselő-testület a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati
Szennyvíztársulás 2012. évi költségvetési koncepcióját, és annak elfogadá-
sát nem támogatta. 

2012. január 1-jei hatállyal módosította a Képviselő-testület a Szervezeti
és Működési Szabályzatát, majd a Naturista Oázis Kemping Kft. üzletrésze-
inek adásvétele tárgyában hozott a társasági törvényben előírt döntéseket.
Ezt követően az ajándékba kapott budapesti lakás felújítása tekintetében
döntött pótmunkák megrendeléséről a Képviselő-testület, majd pedig egy
már elhatározott belterületbe vonáshoz szükséges kiegészítő döntés megho-
zatalára került sor. Végül a délegyházi IV-V-VI. tavak  megosztása tárgyá-
ban hozta meg a Képviselő-testület a földhivatali ügyintézéshez szükséges
határozatot, és az ülés a temető nyitva tartásának tárgyalásával zárult. 

A Képviselő-testület 2011. december 2-án zárt ülést tartott a Bursa
Hungarica Önkormányzati Tanulmányi Ösztöndíjra benyújtott pályázatok
elbírálása okán. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését
2011. december 13-án szintén a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
tartotta. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester beszámolt a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. Első napirendi pontként az önkor-
mányzat 2011. III. negyedévi pénzügyi beszámolóját fogadta el a Képvise-
lő-testület, majd pedig a likviditási tervet hagyta jóvá.  

Ezt követően a szilárd hulladék elszállításának szolgáltatási díjait tárgyal-
ta és fogadta el a Képviselő-testület az A.S.A. Kft. javaslata alapján, azzal a
kiegészítéssel, hogy kezdeményezi az arányosabb szolgáltatási díj beveze-
tését a 60 literes edényzet tekintetében 2012 második félévétől kezdődően.
A rendelet tartalmazza a „zsákos rendszer” megszüntetését a Nyárfa sor és a
Vasúti Őrház kivételével, valamint a szabványos (60, 110, 120 literes) táro-
ló edényzet kötelező használatát is. Tervezi továbbá a Képviselő-testület az
Üdülőterületen a vasárnapi hulladékszállítás bevezetését, melyre vonatko-
zóan már árajánlatot kért más szolgáltatótól is. 

A rendelet szerint a szilárd hulladék elszállításának 2012. évi díjai a kö-
vetkezők:

1 alkalom / ürítési díj / 60 l-es edény 384 Ft /ürítés + ÁFA
1 alkalom / ürítési díj / 110 és 120 l-es edény 456 Ft /ürítés + ÁFA
1 alkalom / ürítési díj / 240 l-es edény 910 Ft /ürítés + ÁFA
1 alkalom / ürítési díj / 1,1 m3-es edény 3490 Ft /ürítés + ÁFA
Zsák 420 Ft/db + ÁFA
Negyedik napirendi pontként a helyi adórendeleteket módosította a Kép-

viselő-testület a helyi adótörvény 2012. január 1-jétől hatályos módosításá-
nak megfelelően. Ezt követően egy telekfelajánlást fogadott el a Képviselő-
testület a Sporttelep bővítése céljából, majd pedig a Délegyházi Testépítő
Sportegyesület helyiségbérleti szerződésének 2012. évi díja tárgyában szü-
letett döntés. 

Módosította a Képviselő-testület a Napsugár Óvoda Alapító Okiratát,
majd a Képviselő-testület számolt be a 2011. évi munkájáról, és fogadta el a
2012. évi munkatervét. Ezt a Polgármesteri Hivatal munkájáról készült be-
számoló, majd pedig a jegyzői adóhatóság 2011. évi munkájáról szóló be-
számoló és a köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alap-
ját képező célok elfogadása követte. Az ivóvízellátásról szóló tájékoztatót
követően a Délegyházi Községi Sportegyesület támogatásáról és egy locso-
lóautó vásárlásáról döntött a Képviselő-testület. Az ülés végén Görbe István
képviselő számolt be az Idősek Napja alkalmából tartott rendezvényről, és
Jakus Lászlóné képviselő asszony a Bozsik program keretében elért
sporteredményekről. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december
20-án rendkívüli ülést tartott. Az ülés kezdetén a Képviselő-testület meg-
hallgatta Paulheim Vilmos, Szigetújfalu polgármesterének előadását a helyi
fizetőeszköz jövőbeni bevezetésének lehetőségéről a Csepel-sziget térség-
ben. 

Első napirendi pontként „A délegyházi Napköziotthonos Óvoda komp-
lex fejlesztése” pályázat kivitelezési munkálataira kiírt közbeszerzési eljá-
rás elbírálásáról döntött a Képviselő-testület. Ezt követően egy belterületbe
vonási kérelem kapcsán korábban hozott határozat módosítására került sor.
Harmadik napirendként az ivóvízminőség-javítási pályázat megvalósításá-
hoz kapcsolódó projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok elvég-
zése tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról és az ajánlattételi
felhívások elfogadásáról határozott a Képviselő-testület.  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodási tör-
vény 2011. december 31-én kihirdetett módosítása értelmében a szolgálta-
tók által megadott és rendelettel elfogadott, fent ismertetett hulladékgazdál-
kodási szolgáltatási díjak változhatnak (csökkenhetnek), mely változásokat
érintő egyeztetés a szolgáltatókkal jelenleg folyamatban van. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alkotott rendeletek a község hon-
lapján (www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

* A lakosság esetében az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízelvezetési alap-
díjjal korrigált és az állami támogatással csökkentett ivóvízhasználat és
szennyvízelvezetés díjának összegéig az önkormányzat a lakosság által
fizetendő ivóvízhasználati és szennyvízelvezetési díjat támogatja.

Ivóvízhasználat díjai*
alapdíj: 

vízfogyasztás díja (intézmények, közületek, vál-
lalkozók részére):
a vízfogyasztás díjából a lakosság által fizetendő: 
Szennyvízelvezetés díjai: *
alapdíj:

szennyvízelvezetési díj:
lakosság által fizetendő szennyvízelvezetési díj:
a tengelyen szállított szennyvíz kezelési díja a
szennyvízcsatornával ellátott területen:
a tengelyen szállított szennyvíz lakosság által fize-
tendő szennyvízkezelési díja szennyvízcsatorná-
val el nem látott területen:

565 Ft/ingatlan
(lakóegység, fo -
gyasz tó)/hó + ÁFA

368 Ft/m3 + ÁFA
287 Ft/m3 + ÁFA

1302 Ft/ingatlan
(lakóegység, fo -
gyasz tó)/hó + ÁFA
968 Ft + ÁFA/m3

389 Ft + ÁFA/m3

1777 Ft + ÁFA/m3

1513 Ft/m3 + ÁFA



Önkormányzati hírek

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókról szó-
ló 1990. évi C. törvény 2012. január 1-jei hatály -
lyal a következőképpen módosult: 

ADÓALANY FOGALMA:
„3. §
A törvény alkalmazásában adóalany:
a)a magánszemély,
b)a jogi személy, a jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság, egyéb szervezet,
c)a magánszemélyek jogi személyiséggel nem

rendelkező személyi egyesülése.
(2) Adómentes valamennyi helyi adó alól – a (3)
bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a társa-
dalmi szervezet, az alapítvány, a közszolgáltató
szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – ki-
zárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a
közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet-
nek minősülő nonprofit gazdasági társaság.
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az
adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet meg-
előző adóévben folytatott vállalkozási tevékeny-
ségéből származó jövedelme (nyeresége) után
sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsé-
ge nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban
a (2) bekezdés szerinti mentesség – az ott felso-
rolt adóalanyok számára – csak az alapító okirat-
ban, alapszabályban meghatározott alaptevé-
kenység kifejtésére szolgáló épület és telek után
jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározottak
szerint adóalany a külföldi magánszemély és
szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nem-
zetközi szerződés vagy viszonosság nem bizto-
sítja. A viszonosság kérdésében az adópolitiká-
ért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.
(5) A törvény hatálya – a 34. §-ban foglaltak ki-
vételével – nem terjed ki a Magyar Államra, a
helyi önkormányzatra, az országos és helyi ki-
sebbségi önkormányzatra, a költségvetési szerv-
re, az egyházra, a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt.-re, az Államadósság Kezelő Központ
Zrt.-re, a büntetés-végrehajtásért felelős minisz-
ter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási
gazdálkodó szervezetre, továbbá a helyi ipar-
űzési adó vonatkozásában a Magyar Nemzeti
Bankra.
(6) Ha e törvény az adóalanyiságot az év első
napján fennálló állapothoz köti és az önkor-
mányzat az adót év közben vezeti be, akkor a
bevezetés évében az adó alanyának azt kell te-
kinteni, aki/amely az adót bevezető rendelet ha-
tálybalépésének napján megfelel az adóalanyi-
ság követelményeinek.”
Fontos tudni:
12. § (1) Az adó alanya (3. §) az, aki a naptári év
(a továbbiakban: év) első napján az építmény tu-
lajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdono-

sok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli,
annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A
tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a
továbbiakban együtt: tulajdonos).
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkö-
tött és az adóhatósághoz benyújtott megállapo-
dásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kap-
csolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tu-
lajdonost is felruházhatnak.
(3) Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdo-
nosok önálló adóalanyok, a közös használatú he-
lyiségek után az adó alanya az említett közösség.

• TULAJDONOS: az ingatlan tulajdonosa
az a személy vagy szervezet, aki/amely az
ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként
szerepel. Amennyiben az ingatlan tulaj-
donjogának átruházására irányuló szerző-
dést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtot-
ták – melynek tényét az ingatlanügyi ható-
ság széljegyezte –, a szerző felet kell tulaj-
donosnak tekinteni. Újonnan létrehozott
épület/épületrész tulajdonjogának – a
hasz nálatbavételi engedély jogerőre emel -
kedését megelőző – átruházása esetén a
szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő
benyújtását követően a szerző felet a
használatbavételi engedély jogerőre emel-
kedésének időpontjától kell tulajdonosnak
tekinteni. Egyéb módon történő tulajdon-
szerzés esetére a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai az irányadók.

1. ÉPÍTMÉNYADÓ
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG

„11. § (1)  Adóköteles az önkormányzat illeté-
kességi területén lévő építmények közül a lakás
és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész
(a továbbiakban együtt: építmény).

• ÉPÍTMÉNY: a rendeltetésére, szerkezeti
megoldására, anyagára és kiterjedésére
tekintet nélkül minden olyan helyhez kö-
tött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz
vagy azok feletti légtér megváltoztatásá-
val, beépítésével jött létre;

• ÉPÜLET: az olyan építmény, vagy az
építmény azon része, amely a környező
külső tértől szerkezeti elemekkel részben
vagy egészben mesterségesen kialakított,
elválasztott teret alkot és ezzel az állandó
vagy időszakos tartózkodás, illetőleg
használat feltételeit biztosítja, ideértve az
olyan önálló létesítményt is, amely rész-
ben vagy teljes belmagasságával a kör-
nyező csatlakozó terepszint alatt van.

• LAKÁS: a lakások és helyiségek bérletére,
valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1–6. pontjá-
ban foglaltak alapján ilyennek minősülő

és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház,
lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház
megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyen-
ként feltüntetésre váró ingatlan.

AZ ADÓMENTESSÉG
13. §Mentes az adó alól:
a)a szükséglakás,
h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állat-
tartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épü-
let vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez
kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház,
terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve,
hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen
állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez
kapcsolódóan használja.
A helyi építményadóról szóló 20/2003. (XII.
23.) önkormányzati rendeletünk további men-
tességgel bővítette a kört, mely  alapján mentes
az állandó lakás céljára használatos lakóházhoz
tartozó személygépkocsi tárolására szolgáló ga-
rázs 40 m2 nagyságig, valamint  a magánsze-
mély adóalany életvitelszerű lakóhelyéül szol-
gáló lakás, amennyiben a tulajdonos bejelentett
(lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántar-
tásba vett) lakóhelye a tárgyi ingatlan.”
A törvényből az idei évtől kezdődően a követke-
zők kerültek ki a mentességi körből:

a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősü-
lő kistelepülésen fekvő komfort nélküli la-
kásból 100 m2,
a szociális, egészségügyi és gyermekvé-
delmi, illetőleg a nevelési-oktatási intéz-
mények céljára szolgáló helyiség, 
a költségvetési szerv, az egyház tulajdo-
nában álló építmény.

A helyi adó törvény (Htv.) alapján, amennyi-
ben az adó alapja az építmény m2-ben számí-
tott hasznos alapterülete, az adó évi mértéké-
nek felső határa: 1.100 Ft/m2 .
• HASZNOS ALAPTERÜLET: a teljes alap-

területnek olyan része, ahol a belmagasság
legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a la-
káshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyisé-
gek, melléképületek, melléképületrészek ki-
vételével valamennyi helyiség összegzett
alapterülete, valamint a többszintes lakré-
szek belső lépcsőjének egy szinten számított
vízszintes vetülete is beletartozik. Az épület-
hez tartozó fedett és három oldalról zárt kül-
ső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt
erkélyek) és a fedett terasz, tornác alapterü-
letének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe.
A lakások esetében a pinceszinten (a csatla-
kozó terepszint alatt) kialakított helyiségek
alapterületének 70%-át kell a teljes alapterü-
letbe számítani.

Az adó mértéke 2005-2009-ig településünkön
378 Ft/m2/év volt, 2010. évben 400 Ft/m2/év,
2011-ben 1.100 Ft/m2/év volt, 2012-től kezdő-



dően az adómérték a következőképpen ke-
rült meghatározásra:
0-50 m2-ig 1.100 Ft/m2

51-75 m2-ig 55.000 Ft és az 50 m2-en felüli
részre x 800 Ft/m2

76-100 m2-ig 75.000 Ft és a 75 m2-en felüli
részre x  600 Ft/m2

101-150 m2-ig 90.000 Ft és a 100 m2-en felüli
részre x 500 Ft/m2

151 m2 fölött 115.000 Ft és a 150 m2-en felüli
részre x 400 Ft/m2

Példák a kiszámításra:
1.) Egy 55 nm-es ingatlan adója 2012-től:
55.000 Ft + 5 m2 x 800 Ft = 55.000 Ft + 4.000
Ft = 59.000 Ft
2.) Egy 88 nm-es ingatlan adója 2012-től:
75.000 Ft + 13  m2 x 600 Ft = 75.000 Ft + 7.800
Ft = 82.800 Ft
3.) Egy 116 nm-es ingatlan adója 2012-től:
90.000 Ft  + 16  m2 x 500 Ft = 90.000 Ft +
8.000 Ft = 98.000 Ft
4.) Egy 153 nm-es ingatlan adója 2012-től:
115.000 Ft + 3  m2 x 400 Ft = 115.000 Ft +
1.200 Ft = 116.200 Ft.

2. TELEKADÓ
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG

Az új jogszabályi rendelkezés szerint: „17. §
Adóköteles az önkormányzat illetékességi terü-
letén lévő telek.”

• TELEK: az épülettel be nem épített földte-
rület, ide nem értve az ingatlan-nyilvántar-
tásban művelési ág szerint aranykorona-ér-
tékkel nyilvántartott és ténylegesen mező-
gazdasági művelés alatt álló belterületi tel-
ket, a külterületi termőföldet, valamint az in-
gatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyil-
vántartott ingatlanhoz tartozó földterületet,
feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági
művelés alatt áll, továbbá a közút területét, a
vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által
lefedett földterületet.

Változás: a törvény 2011. 12. 31-ig hatályban lé-
vő rendelkezése a mostani „telek” megnevezés
helyett „beépítetlen belterületi földrészlet” meg-
nevezést alkalmazott. A jelenlegi szabályozás
szerint a külterületi földterület is adóztatható,
amennyiben nincs mezőgazdasági művelés alatt.

AZ ADÓMENTESSÉG
Az új jogszabályi rendelkezés szerint:
„19. § Mentes az adó alól:
a) az épület, épületrész hasznos alapterületével
egyező nagyságú telekrész,
b) az erdő művelési ágban nyilvántartott belte-
rületi telek,
c)az építési tilalom alatt álló telek adóköteles te-
rületének 50%-a.”
A törvényi változás az előzőekhez képest az,
hogy az építési tilalom alatt álló teleknek nem az
egész területe mentes az adó alól, hanem csak az
50%-a; a telken lévő építményhez tartozó telek-
rész már nem mentesül, csupán az építmény ál-
tal lefedett terület; már nem élvez mentességet
az épülethez, épületnek nem minősülő építmény-

hez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó
védő (biztonsági) terület; valamint az erdő mű-
velési ágú külterületi telek.
A telekadóról szóló 23/2003. (XII. 23.) önkor-
mányzati rendeletünk további mentességekkel
bővítette a kört, mely alapján
• adómentesség vehető igénybe a lakóház építésé-
re alkalmas telek esetén, ha a tulajdonos csak egy
telekkel rendelkezik, mely lakóház építésére al-
kalmas, valamint nyilatkozatában vállalja, hogy a
lakóházat ezen a telken a szerzéstől/vásárlástól
számított 4 éven belül megépíti, illetve ugyanezen
nyilatkozatában vállalja, hogy a beépítési kötele-
zettség teljesítésének elmulasztása esetén a telek-
adót a mentesítés időtartamára visszamenőlege-
sen pótlólag megfizeti. A mentességet az adózó
előzetes kérelmére állapítja meg az adóhatóság.
• a  Htv. 19. §-ban foglaltakon túlmenően men-
tes az adó alól a Htv. 52. § 8. és 20. pontjában
foglalt lakáshoz, üdülőhöz tartozó teljes telek,
függetlenül annak nagyságától.  

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG
KELETKEZÉSE, VÁLTOZÁSA ÉS

MEGSZŰNÉSE
Az új jogszabályi rendelkezés szerint:   
„20. § (1) Az adókötelezettség
a) belterületi, aranykorona-értékkel nyilvántar-
tott telek esetében a telek tényleges mezőgazda-
sági művelésének a megszüntetését és/vagy a
művelési ág törlését követő év első napján,
b) külterületi telek esetében a művelési ág törlé-
sét követő év első napján,
c) tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó
földterület esetében a tanya megnevezés ingat-
lan-nyilvántartásból való törlését és/vagy a kizá-
rólagos mezőgazdasági célú hasznosítás meg-
szüntetését követő év első napján,
d) az épület megsemmisülése, lebontása esetén
a megsemmisülést, lebontást követő félév első
napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség
a) belterületi telek esetében a telek művelési ág-
ba sorolása és/vagy tényleges mezőgazdasági
művelésének megkezdése évének utolsó napján
szűnik meg,
b) külterületi telek esetében annak termőföld-
ként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántar-
tási bejegyzése évének utolsó napján szűnik
meg, feltéve, hogy a tanyához tartozó földterület
ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, 
c) a telek épülettel való beépítése félévének utol-
só napján szűnik meg.
(3) Az adókötelezettségben bekövetkező – (1)–(2)
bekezdésben nem említett – változást a következő
év első napjától kell figyelembe venni.”
A változás a belterületi, mezőgazdasági művelés
alatt álló földterület esetében az, hogy az adókö-
telezettség a mezőgazdasági művelési ág törlését
követő év első napján keletkezik, nem az azt kö-
vető félév első napján; továbbá adókötelessé vá-
lik a tanya megnevezésű ingatlanhoz tartozó
földterület az esetben, ha azt a területet nem kizá-
rólagosan mezőgazdasági céllal hasznosítják;

valamint a telken lévő építmény, épület megsem-
misülése, lebontása esetén az adókötelezettség
nem a megsemmisülést, lebontást követő félév,
hanem az azt követő év utolsó napján keletkezik.
A helyi adó törvény (Htv.) alapján, amennyi-
ben az adó alapja a telek m2-ben számított te-
rülete, az adó mértékének felső határa 200
Ft/m2.
Az adó mértéke településünkön 2005-2010-ig
65 Ft/m2/év volt, 2011. adóévtől kezdődően
pedig 100 Ft/m2/év.
Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy az adó-
zás rendjéről szóló törvény kimondja, hogy ha a
helyi adót nem az adózó állapítja meg, az
adókötelezettség keletkezését (változását) köve-
tő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.
Ez azt jelenti, hogy az Adóhatóság előzetes fel-
hívása a bevallási kötelezettség teljesítésére
nem szükséges, a bevallást a törvény az adó-
alany kötelezettségeként írja elő.
Fentiek értelmében kérem Önöket, amennyiben
az adókötelezettség tekintetében bárminemű
változás áll be, szíveskedjenek arról az Adóha-
tóságot tájékoztatni, arról bevallást tenni.
Délegyháza, 2011. január 5.

Varju Miklósné adóigazgatási előadó

Önkormányzati hírek

Újszülöttek:
Cseh Izabella Zoé 2011. 11. 22.
Mátyók Mercédesz 2011. 12. 11.
Bugyinszki Kristóf 2011. 12. 13.

„Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor anyja
Őt karjaiba zárja.”

/ Ismeretlen /

Elhunytak:
Fábián Istvánné     1953. 06. 09.
Benkeházi Miklósné               1935. 09. 17.
Tóth Mihályné                  1928. 05. 13.

„Mióta elmentél, semmi sem számít,
Hisz nem láthatod már a föld csodáit,
Szeretni mentél a felhőkön át,
S veled repült az egész világ.”

/ Ismeretlen /

Lakóhelyet létesített: 21fő
Tartózkodási helyet létesített: 10 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Molnár Antalné iskolaigazgató asszony
eredeti, helyes kéziratával ellentétben, az

újságban apró, de bántó helyesírási hibákkal
került közlésre a cikk, ezért a szerkesztőség

elnézést kér.



Rendőrségi hírek

Buli, zene, szórakozás… 
De figyeljünk a ránk leselkedő veszélyekre is! 

A diszkó és a szórakozás köré számos ve -
szélyhelyzet csoportosul. A szórakozásnál is az

a legfontosabb, hogy legyünk tudatosak, ismerjük, hogy milyen ve-
szély és honnan leselkedhet ránk. Ha ezt tudjuk, akkor tehetünk ezek
megelőzéséért is.

Szervezzük meg programunkat! Kikkel megyünk? Hová szeret-
nénk menni? Mivel megyünk és jövünk haza a szórakozás hely -
szí néről? Gondoljunk arra, hogy nem biztonságos egyedül haza-
menni éjszaka. A hölgyeknek javasoljuk a konszolidáltabb, nem
kihívó öltözéket! Mivel ha túl szexi ruhában jelennek meg, nem
csak annak a tekintetét fogják magukra vonni, akiét szeretnék, ha-
nem másét is. 

Amennyiben úgy döntünk, hogy gépkocsival megyünk szóra-
kozni, a gépkocsi vezetője vállalja fel, hogy a kikapcsolódás al-
kalmával nem fogyaszt alkoholt! A gépkocsival forgalmas, jól ki-
világított helyre parkoljunk! Parkolás után az értékeket vegyük
magunkhoz, semmit ne hagyjunk a kocsiban! A ruhatár nem biz-
tonságos! Az értékeinket (pénzünket, telefonunkat, indítókulcsot)
tegyük a táskánkba, amit egész este tartsunk magunknál! Ha bu-
lizni megyünk, csak azt vigyük magunkkal, amit feltétlenül szük-
séges! Akárhol vagyunk, soha ne tegyük a pénztárcánkat, telefo-
nunkat a pultra! 

Ne becsüljük le a tolvajokat! Egy profi tolvaj jól öltözött, köny-
nyen a bizalmunkba férkőzik. 

A szórakozóhelyeken, bárokban, diszkókban egyaránt szokás
ismerkedni, idegenekkel szóba elegyedni. Egy-két pohárnyi alko-
hol után, főleg ha kellemes a társaság, elalszik az óvatosságunk, és
elővigyázatlanokká válhatunk. Ha ilyen helyen játékra buzdítanak
bennünket, legyen szó kártyáról vagy bármi másról, és pénzbe fo-
gadunk, akkor gyulladjon fel a veszélyt jelző lámpa, hogy szélhá-

mossal van dolgunk! Ilyenkor a pénzünk a tét
és a célpont.

Vigyázzunk a drogokkal! Káros hatásaik
mellett fogyasztásuk bűncselekmény is! 

Visszaélés kábítószerrel

282. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart,
az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén
átvisz, bűn tettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztés-
sel büntetendő. 

(2) A büntetés 
a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a

bűncselekményt üzletszerűen vagy bűn szö  vetségben, illetőleg ká -
bí tószerfüggő személy felhasználásával, 

b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a
bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. 

A kábítószerek olyan anyagok, amelyeknek gyártása, raktározá-
sa, behozatala, kivitele, forgalmazása államilag tiltott, illetve ez
csak külön engedély alapján az erre feljogosítottak számára, kizá-
rólag egészségügyi vagy tudományos célra és különösen szigorú
ellenőrzés mellett lehetséges.

Közterületen alkoholt fogyasztani tilos! Ezt sokan nem tudják,
és mélyen felháborodnak, amikor a rendőr vagy közterület-
felügyelő erre figyelmezteti őket! Vegyük tudomásul, hogy a ha-
tósági személynek nincs mérlegelési joga a hivatalból üldözendő
szabálysértések és bűncselekmények észlelésekor.  

Szórakozásunk alkalmával tartózkodjunk, őrizkedjünk a
szabálytalanságok elkövetésétől!  

Kérem, fogadja meg tanácsainkat a felhőtlen szórakozás, kikap-
csolódás érdekében!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály 

RENDŐRSÉGI HÍREK

SZAKMAI ÉLETÚT
Király Richárd r. alezredes 1965-ben született Budapesten. 
1983. szeptember 1-jei hatállyal került a BM Kormányőrség közalkalmazotti állomá-

nyába. 1985. április 1-jétől lett a hivatásos állomány tagja. 
1986. március 1-jétől a Budapesti Ren dőr-főkapitányság Bűnüldözési Osztály nyomo-

zója lett. 1990. május 1-jétől a BRFK III. ker. Rendőrkapitányság nyomozója, majd 1993.
szeptember 1-jétől a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa lett. 

1998. november 16-tól az ORFK állományába került áthelyezésre, ahol a Szervezett
Bűnözés Elleni Igazgatóságon, majd 2002. március 16-tól a Bűnügyi Főigazgatóságon
dolgozott. 

2003. szeptember 1-jétől a BM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál, 2004. jú-
lius 1-jétől ismét az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságán látta el szolgálati feladatait. 

2007-ben rövid ideig az ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság munkatársa volt, majd
2007. december 16-án áthelyezésre került a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. Kerületi
Rendőrkapitányságára, ahol a Bűnügyi Osztályt vezette, és egyben a kapitányságvezető helyettese volt. 2012. január 1-jétől  a
PMRFK Ráckevei Rendőrkapitányság mb. Kapitányságvezetője.

Király Richárd r. alezredes úr felsőfokú végzettségét a Rendőrtiszti Főiskolán szerezte, középfokú spanyol nyelvvizsgával rendel-
kezik. 



Tájékoztató Egyházi hírek

Tisztelt délegyházai
lakosok!

Engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzak,
mint új körzeti megbízott.

Juhász Péternek hívnak, 29 éves vagyok, 2003-ban végez-
tem  Miskolcon, azóta dolgozom rendőrként.

A fenti időpontban mozgó őrként, őrmesteri ranggal szerel-
tem fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság II. kerületi rendőr -
kapitányságára.

Ezt követően 2004 januárjától járőr, majd később járőr veze -
tő lettem.

Az akkori vezetőség által a Budapesti Rendőr-főkapitányság
XVIII. kerületében kaptam egy lehetőséget, miszerint egy ma-
gasabb beosztásba helyeznek, mely révén gépkocsizó járőrve-
zető lettem, majd mentor.

Ezek után egy kapott lehetőséggel élve 2006-ban kiköltöz-
tem Angliába, Londonba, ahol 3 évet töltöttem el és az angol
nyelvet elsajátítottam, melyről középfokú nyelvvizsgával ren-
delkezem, jelenleg készülök a felsőfokú vizsgára.

2009-ben ismét hazaköltöztem és folytattam a rendőri pálya-
futást, már körzeti megbízottként, mely beosztáshoz szükséges
vizsgámat kiváló eredménnyel végeztem el Csopakon, melyet
követően iskolarendőr lettem.

Ezek után 2010 decemberétől a Pest megyei Rendőr-
főkapitányság Ráckevei Rendőrkapitányság állományában tel-
jesítek szolgálatot egy megnyert pályázatnak köszönhetően.

A pályázat révén dunavarsányi körzeti megbízotti csoportba
kerültem, Majosháza település körzeti megbízottjaként, Mol-
nár Balázs r. tzls. nyomozó úr és Fűri József r. tzls, Oláh
Krisztián r. tőrm. körzeti megbízottak mellett.

Az élet úgy hozta, hogy megismerkedtem egy fantasztikus
délegyházi lánnyal, akivel  kapcsolatunk komolyabbra fordult,
idén júniusban tervezzük az esküvőt, így átköltöztem Délegy-
házára.

A településen jelenleg iskolarendőr vagyok, így, valamint
munkám által megismertem dr. Riebl Antal polgármester urat,
aki megkeresett azzal a kéréssel, hogy elvállalnám-e a telepü-
lés körzeti megbízotti státuszát.

Mivel a párom által minden ide köt, és mert itt kívánok lete-
lepedni, így igent mondtam, a feletteseimmel, Fejős László r.
főhadnagy Ráckeve Rendőrkapitányság  közrendvédelmi
osztályvezető valamint dr. Csipler Norbert Ráckeve Rendőr -
kapitányság vezetőjével történt engedélyeztetést követően.

A településen így 2012. január 01-jei hatállyal már kineve-
zett körzeti megbízottként fogok dolgozni, nem hanyagolva el
Majosháza települést sem.

Délegyháza számomra érdekes település, mivel a legtöbb
ügyirat ezen a településen van a 4 település közül, valamint jó-
val nagyobb a lakosok létszáma, mint Majosházáé.

Bízom benne, hogy mindenki számára nagy előnyt jelent
majd az, hogy a településükön dolgozik és lakik is körzeti
megbízott, így egy közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki a la-
kosság és a rendőrség, továbbá a polgárőrség között.

Tisztelettel: Juhász Péter

Egyházközségi hír
2012. januártól minden hónap utolsó

keddjén 18 órától római katolikus 
FELNŐTT KATEKÉZIS indul, melyet 

Szakállas Lajos lelkész tart a 
Kölcsey Művelődési Központban.

Témája lelkigyakorlatos hitismeretek
megbeszélése.

Várunk mindenkit szeretettel!

ELSŐ ALKALOM JANUÁR 31.

Keresztelőn, esküvőn, istentiszteleten és megannyi alkalom-
mal hallhatták hangomat. A sarokban meghúzódván, szerényen
segítettem a lelkészek munkáját, és azt, hogy a gyülekezet éne-
két kísérjem éveken át.

Azonban az idő felettem is eljárt. Billentyűim megkoptak,
hangom elvesztette régi fényét, hangszíneim gombjai pedig már
csak díszei testemnek. Ideje, hogy megpihenjek és átadjam utó-
domnak a helyet a református templomban.

Ennek az ifjú hangszernek a megvételéhez azonban a délegy-
házi emberek támogatására lenne szükség! Éppen ezért utódom
kezelőjét és az én szószólómat, Kiss-Stefán Mónikát (06-30-
999-1840, kissstefi@gmail.com) bízom meg azzal, hogy össze-
gyűjtse azt az összeget, melynek segítségével ismét kellő fény-
nyel énekelhetnek majd nagyanyáink és unokáink is az elkövet-
kezendő évtizedekben.

Remélhetőleg a következő újságban már követőm, az ifjú
hangszer adhat hírt magáról és támogatóiról.

DRÁGA DÉLEGYHÁZI
EMBEREK!

Hálával búcsúzom: 
A hangszer



Óvodánk életéből Községünk életéből

Kellemes meglepetéssel kezdődött a 2012-
es év a délegyházi Napsugár Óvoda gyermekei
számára, mivel a Magányos Időseket és Csalá-
dokat Segítő Alapítvány (MISA) 50 darab új
ruhával ajándékozta meg az óvodába járó kis-
lányokat.

Az óvoda vezetése és dolgozói örömmel fo-
gadták az ajándékot, ugyanakkor a gyermekek

érdeklődését – érthető módon – inkább a nagy
doboz plüss játék kötötte le, a játékok közül
egyet-egyet azonnal birtokba is vettek.

A MISA Alapítvány tervezi még ugyanezen
a héten egy-egy jelentős értékű Ariel mosópor-
ból és Lenor öblítőből álló adománycsomag át-
adását a Margaréta Nyugdíjasklub tagjai szá-
mára. Ezt az adományt alapítványunk a 10
éves Nemzeti Táncszínház által szervezett jó-
tékonysági projekt keretében kapta.

Ennek az átadásáról majd az újság követke-
ző számában adunk tudósítást.

A MISA Alapítvány egészségben és örö-
mökben gazdag, boldog új évet kíván minden
délegyházi lakos számára.

A Kuratórium nevében:
Dr. Gligorné Lovász Erzsébet

irodavezető

Az egyesület havi rendszerességű ülései és
az éves közgyűlés mellett az alábbi közösségi
programokat hirdeti a 2012-es év délegyházi
életének színesítésére.

– Evezőseink munkájának segítése, eszköz-
tárának lehetőség szerinti bővítése, jótékony tá-
mogatók buzdítása mellett számos ifjúsági és
felnőtt vízi sport- és túraprogram szervezése a
legfőbb feladataink egyike márciustól novem-
berig. Részletes tájékoztatás az „Evezős mun-
katerv”-ben olvasható.

– 2012. 02. 25-én Első közösségépítő nyil-
vános jótékonysági rendezvényünk, a „Télte-
mető vigasságok”: a tél szimbolikus elégetése
az 1-es tó partján, íjászaink tüzes nyilainak se-
gítségével, a Tűzoltó Egyesület oltási együtt-
működésével, a Végelgyengülés Tömegsport
Egyesület Közreműködésével, táncosok fellé-
péseivel, táncházzal, valamint a jelmezkészítő
kézművesek ügyeskedéseivel. A részvétel díj-
mentes, a támogatások és büfébevételek teljes
összegét egyenpólókra és gyermekíjakra, ill.
nyílvesszőkre kívánjuk költeni. A rendezvényt
a Turizmus Zrt. kiadványaiban hirdetjük.

2012. 03. 15. Tisztelgés az 1848-as szabad-
ságharc emléke előtt, koszorúzás. Csatlako-
zunk az önkormányzati kezdeményezéshez.

2012 áprilisában Egyesületünk kezdemé-
nyezése után immár a 3. „Civil konferencia”
kérdéseit, kihívásait igyekszünk fogadni és
meg vá la szolni. Részvétel a civil szervezetek
vezetőinek.

2012. 04. 22. Föld napjaalkalmából szerve-

zett esemény. Csatlakozunk az önkormányzati
kezdeményezéshez.

2012. 04. 30-án „Túranap vízen és szára-
zon”. Előzetesen bejelentkezett vendégeink-
nek és helybeli érdeklődőknek kívánunk felejt-
hetetlen élményt nyújtani vízi, kerékpáros, lo-
vas kocsis, valamint gyalogos túravezetéssel
településünk és az egészséges örömök népsze-
rűsítése érdekében.

A rendezvényt a Turizmus Zrt. kiadványai-
ban hirdetjük. Részvételi díjas.

2012. 05. 01-jén „Tóparti Majális”. A már
szokásosnak nevezhető fergeteges hangulatú
szezonnyitó sportos, vásáros, bográcsos, játé-
kos, vetélkedős, bemutatós szórakozás a sza-
badban. A rendezvényt a Turizmus Zrt. kiadvá-
nyaiban hirdetjük. 

A részvétel díjmentes.
2012. 05. elején Dunaharaszti Munkás Test-

edző Kör gyermek és ifjúsági flottájának
meghívása (kb. 30 fő saját kenukkal). A pontos
dátum később egyeztetve. Célja: köszönetünk
kifejezése amiért a megfelelő felszereltségű jól
szervezett túráikhoz csatlakozhatunk, s a to-
vábbi együttműködést erősítsük. A program 2
napos, délegyháziak díjmentes csatlakozására
számítunk! 

Étkezésükkel kapcsolatos felajánlásokat
örömmel fogadunk!

2012. év nyári hónapjaiban evezőseink és
íjászaink színesítik programjaikkal, ill. bemuta-
tóikkal a falunapi és egyéb közösségi rendezvé-
nyeket, valamint más települések versenyein

népszerűsítik Délegyháza nevét, ha úgy tetszik:
viszik jó hírét.

2012. 08. 20. „Tóparti-Party”. A hagyo-
mánnyá vált augusztus 20-i, Szent István park-
ban rendezett kulturális, sport és szabadidős
szórakoztató rendezvény kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt, ahol ünnepi szabadtéri misével ill.
istentisztelettel, majd kenyérszenteléssel kezdő-
dik a nap. A rendezvényt a Turizmus Zrt. kiad-
ványaiban hirdetjük. A részvétel díjmentes.

2012 októberében a 4. „Civil konferen-
cia”, helyi civil szervezetek feladatainak, célki-
tűzéseinek ismertetése, kidolgozása közösen a
meghívott szervezeti vezetőkkel. Következő
évi programtervek körvonalazása.

2012. 10. 23. Emlékezés az 1956-os forra-
dalom eszméjére, koszorúzással. Csatlako-
zunk az önkormányzati kezdeményezéshez.

2012. 12. harmadik hetében meghirdetett
időpontban mindenki karácsonyfájának díszí-
tése, meghitt, baráti hangulatban, forralt borral,
finom süteményekkel várjuk és vendégeljük
meg a lakossági résztvevőket.

Ezek mellett természetesen az őszi és tavaszi
időszakban végezzük a park és egyéb közterü-
letek vállalható gondozását, fejlesztését, újabb
dísznövények ültetését, és igyekszünk más
szer vezetek felkéréseinek eleget tenni, munká-
jukat segíteni.

Várjuk más települések civil szervezeteinek
jelentkezését beilleszthető programokkal.

2012-01-03
Készítette: Cserepes László

Délegyháza Faluszépítő Egyesület 2012. évi programterve

Újévi adományok

Szeretnénk megköszönni a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának
az óvodásoknak szervezett Mikulás-napi
meglepetést! A gyermekek finomságokkal
megrakott csomagot és játékot is kaptak, va-
lamint sok-sok kedves, jó szót. Egyetlen ki-
csinek sem görbült sírásra a szája, olyan ked-
vesek voltak! Sőt, a felnőttek is kaptak jósá-
gért járó szaloncukrot, de csak miután a gyer-
mekektől kiderítették, hogy jók voltunk.

Sok erőt, egészséget kívánunk a Csoport
minden Tagjának, kívánjuk, hogy máskor is
szervezzenek ilyen meglepetést az óvodá-
soknak!

Az óvodások és az óvoda dolgozói



Iskolánk életéből

„Ajándék érkezett, fogadd
Csillag derítse lelkedet!
Fény harmatozza arcodat,
Valaki eljött, mert szeret.”

(Füle Lajos)

A délegyházi Hunyadi János Általános Iskola diákjai nevében
őszinte köszönetemet fejezem ki azért a kedves, melegszívű szeretetért,
amelyet az adventi időszakban kaptunk, tapasztaltunk a szülőktől, a jó
szándékú adakozóktól. 

December 5-én és 6-án szinte egymásnak adták a kilincset a
„messziről” érkezett Mikulások. Purthál Jánosné,Vera néni Mikulása és
krampusza kedves történetekkel és „hírhozó angyalkákkal” ajándékoz-
ta meg a kicsiket. 

A Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának Mikulásai Pa -
lóczai Kiss Balázsné vezetésével csodaszép játékokat és édességet hoz-
tak minden gyermeknek. Volt is öröm ezen a napon, hiszen virgácsot –
cukorral és szalaggal díszítve –, csak a pedagógusok kaptak!

Mi ennek is örültünk, hiszen ez a nap nem olyan volt, mint más! Min-
den tanteremből énekszó hallatszott, sőt a folyosón is dúdolva jártunk,
és érezhető volt a figyelmesség, kedvesség, amely körülvett mind -
annyiunkat! 

További köszönettel tartozom azoknak a kedves családoknak, akik a
meghirdetett „Cipősdoboznyi szeretet” akciónk keretében kis adomá-
nyaikkal örömet szereztek sok-sok kisgyermeknek. Hála a meleg szí vű -
ségükért! 

December 21-én a karácsonyi ünnepségünk fénypontja volt az Ad-
ventnek. Már az előző napokban nagy volt a sürgés-forgás, készülődés,
(Luca-napi vásár, teremdíszítés, karácsonyi ügyeskedő) így az utolsó
héten már karácsonyi díszbe öltözött az iskolánk.

E napon a Szülői Közösségünk nagyszerű példát mutatott az összefo-
gás erejéről és fáradhatatlan munkával készített sok-sok szendviccsel,
finomabbnál finomabb süteményekkel, üdítővel lepték meg az osz tály -
közösségeket. 

Balázsné Király Valika egy gyönyörű téli képet festett, amellyel igazi
karácsonyi hangulatot varázsolt a tornacsarnokba. Az 1. osztályosok
kedves jelenete, a  2. és 3. osztályosok gyönyörű dalai szinte érezhető
meghittséget teremtettek az ünnepségen. A technikai háttér biztosítását
most is Boltos József apuka végezte, nagyszerűen!

Tudjuk, hogy áldott környezetben, sugárzó fényben a szeretet meg-
sokszorozódik. A szeretet, mely bennünk él, az az egyetlen erő, mely-
nek iránya egyenes és csakis nagyszerűséget hordoz. Amikor kifelé for-
dul, erősödik, növekszik. Ezért a szeretetért, amellyel körülöleltek ben-
nünket ezen a napon, fogadják köszönetünket.

Külön, ismételten köszönöm meg kedves kollégáim munkáját, akik
mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy az ünnepek különleges, emlé-
kezetes, felejthetetlen emlékeket hagyjanak tanítványainkban.

A meglepetések sora azonban nem szűnt meg az ünnepek elmúltával.
Január 3-án örömmel és csodálattal vettük észre, hogy az alsósok folyo-
sója megváltozott! A négy évszak „költözött” gyönyörű képek formájá-
ban a falakra.

A kedvességért, az önzetlen munkáért Velki Pál és Garai Edina
szülőknek mondok köszönetet. 

Fogadják nagyrabecsülésünket!

Molnár Antalné 
igazgató

Krampusz szépségverseny
A minden évben megrendezésre kerülő krampusz szépségversenyen

idén 8 kisdiák vett részt. Azok, akik megmérettettek, nem kisebb tétért
küzdöttek, minthogy másnap (december 6-án) ki kísérheti a Mikulást az
iskolában. Az intézmény tanulói és dolgozói is titkos szavazáson adhat-
ták le voksukat az általuk legjobbnak tartottra. Az idei évben Püspöki
Balázs (2. osztály) és Rémay Alexandra (6. a osztály) kapták a legtöbb
szavazatot.

Mikulás az iskolában
December 6-án a hunyadiákokhoz is ellátogatott a DÖK Mikulás.

Luca-napi vásár
December 13-án Luca-napi vásárt tartottunk az iskola tornacsarnoká-

ban. A tanulók otthonról hozott, megunt tárgyaikat bocsájthatták áruba.
Akadt olyan is, aki erre az alkalomra házi készítésű süteménnyel ké-
szült. A vásári forgatagra hasonlító kavalkádban mindenki megtalálta a
kedvére való portékát.

Ma Mikulás napján reggel a szokásos módon iskolába indultam.
Ahogy odaértem, hallottam valami ricsajt. Beléptem az ajtón és

megláttam a mi Éva néninket és a másik három tanító nénit hatalmas
virgáccsal a kezükben.

Még meglepődni is alig volt időm, máris jól megpaskoltak. Utána
kaptam finom szaloncukrot.

Máris jól indult a napom.
Amíg odaértem a termünkhöz még mindig kuncogtam rajta.
Jó kis mókának tartottam, otthon is nagyon vidáman meséltem, mi-

lyen meglepetésben volt ma részünk.
Anyáék is jót mosolyogtak rajta.

A Mikulás érkezése mindent felkavart. Hétfőn Vera néniék láto-
gattak el hozzánk. Kaptunk tőlük egy varázsangyalt. Itt még nincs
vége a hétfőnek, hisz a hagyományos krampuszverseny is ezen a na-
pon zajlott. A sok induló közül Szandi és Balázs lett a kiválasztott.
Ők ketten kísérték kedden a Mikulást. Aztán jött a Máltai
Szeretetszolgálattól néhány néni, tőlük játékokat kaptunk.

Kedden reggel mókásan beöltözve fogadtak minket az alsós taná-
rok, még nyomdát is osztottak, de volt, aki virgácsot is kapott!



Iskolánk életéből

Mikulás az iskolában – Krampusz szépségverseny



Iskolánk életéből

Luca-napi vásár

Karácsonyi 
ünnepség



Programok 2012 

Ünnepek, megemlékezések, programok
2012-ben

Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése
Nemzeti ünnepek:
Március 15. 10 óra Községi ünnepség
Augusztus 20. Ünnepség és egész napos rendezvény
Október 23. 10 óra Községi ünnepség
Nemzeti emléknapok:
Január 22. Magyar kultúra napja
Április 5. Iskolai szavalóverseny 
Április 11. A magyar költészet napja
Április 22. A Föld napja, kerékpártúra
Május 6. Anyák napi ünnepség
Május 25. Gyermeknap, iskolai sportpálya átadása
Május 26. Számháború
Május 27. Magyar hősök emléknapja
Június 1. Pedagógusnap
Június 4. A nemzeti összetartozás napja
Július 1. A magyar egészségügy napja, Egészségnap
Október 6. Aradi vértanúk emléknapja
November 4. Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
December 8. Idősek napja

Néphagyományhoz kötődő ünnepek, egyházi ünnepek, egyéb ünnepek:
Február 17. Iskolai farsang
Február 25. Téltemetés
Május 1. Egész napos rendezvény
Május 23. Challenge Day – Kihívás napja
Május 27. Pünkösdi királyválasztás és lovas felvonulás
Június 15. 10 óra Ballagás 
Június 15-16-17. Délegyházi Napok, „Egyház”-ak találkozója,

Nonatlon
Október 7. Magyarok Nagyasszonya ünnepe, Templombúcsú,

Szeretetvendégség
Október 13. Szüreti bál és felvonulás 
Október 27. Tökfesztivál
December 16. Mindenki karácsonya, fenyőfaállítás
December 31. Szilveszter



Kölcsey Művelődési Központ hírei  

Idén a karácso-
nyi készülődést a
betlehemi jászol
megé pí tés ével
kezdtük. Nagy se-
gítség volt ebben
Bulyákiné Éberth
Anna, Balázsné Ki-
rály Valéria és Bor-
bély József. A falu
nevében is köszö-
nöm nekik munká-
jukat, hiszen hete-
kig bárki megcso-
dálhatta az udvaron
felállított kedves
kis jászolt.

Elérkezett de cem  -
ber 18-a, a Faluka-
rácsony. A művelő-
dési ház ünnepi
kön tösben várta a
vendégeket, köszö-
net ezért Józsa Kálmánnénak, aki a gyönyörű fenyőt ajándékozta nekünk
és Héder Tímeának, akitől a csodaszép adventi koszorút kaptuk.

A nap karácsonyi készü-
lődéssel kezdődött. A gye-
rekekkel nagyon sok mé-
zeskalácsot dekoráltunk.
Kiss Brigi segítségével pe-
dig asztal- és karácsonyfa-
díszt készíthettek. Az idő a
nagy készülődés alatt gyor-
san szállt, hamar elérkezett
a délután.

Az ünnepi műsor kezde-
tére megtelt a nagyterem. A színpadon pedig egymást követték a kedves,
vidám és megható műsorok, a Sunny Girls tánccsoport, a Pillangók tánc-
csoport, a Kölcsey Kórus, a Délegyházi Citerazenekar, a Volly AMI dél-
egyházi báb- és színjátszó csoportja és a Kéknefelejcs citerazenekar köz-
reműködésével.

Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen széppé tették a karácsonyt a Mű-
velődési Központban.

Derzsi Katalin művelődésszervező

Karácsony a Művelődési Központban



Karate  

„Többet eddz mint aludj!”
Tisztelt olvasók!
Új év, új élet. Karate szempontból a 2011. év

sikeres éve volt az egyesületnek. Az edzések
rendben folytak, 2 új edzővel bővültünk, Gencsi
Ivett és Tordai Viktor hivatalosan edzői enge-
délyt szerzett. A versenyfelkészítések, verse-
nyek rendben lezajlottak, az edzőtáborok nagy
létszámban kerültek meg-
rendezésre, sikeres pályázat-
tal az egyesület tagjai Olasz -
országba, Délegyháza test-
vérvárosába, Bisentibe utaz-
tak, az évzárók jó hangulat-
ban, nagy létszámban meg-
valósultak. Azt mondhatom,
a sok munka a segítők,
edzők részéről meghozta a
gyümölcsét. Aktív egyesü-
leti élet zajlik, civil közössé-
günk egy sportközösség, és
ez a cél. December 4-én Év-
záró Vacsorát rendeztek a
pomázi kis karatésok szülei
az Udvaros Csárdában, ahol Tordai Viktorral és
Futó Krisztivel vettem részt. 40 fővel egy na-
gyon családias hangulatú és klassz évzáró va-
csorát rendeztünk sok meglepetéssel. Nézzétek
meg a honlapunkon a fotóbeszámolót:
www.senseimarossy.hu. Karate Évzáró Vacso-
rára készültünk Délegyházán is az Erdei
Vendéglőben december 10-én. A Vendéglő ki-

tett magáért. Ezúton is köszönjük a vacsora
színvonalas elkészítését, megrendezését és a
technikai segítségét! Hosszú évek óta visszajá-
ró, elégedett vendégei vagyunk az Erdei
Vendéglőnek. Egy évzáró vacsora mindig rend-
kívülien hozzájárul a közösség erősítéséhez. Azt
mondhatjuk, hogy igazi csapatösszehozó meg-
mozdulás volt az idei is 120 fővel. Még volt egy
feladatunk a szünet előtt, téli edzőtábor decem-

ber 17-én Délegyházán az Általános Iskolában.
Nem volt rövid nap, 10-től délután 5-ig trénin-
geztünk, és a végén vizsgáztak a tanítványok.
Harmincan voltunk, ami karácsony előtt nagyon
jónak mondható. Gratulálok a sikeresen vizsgá-
zóknak! 2012 nagyon mozgalmas évnek ígérke-
zik, tehetséges versenyzőinkkel a versenyek iz-
galma, edzőtáborok, vizsgák. Mindent bele ked-

ves karatésok! Adjatok bele mindent, a szorga-
lom meghozza a gyümölcsét!

Január 4-én volt a Délegyházi Karate Klub
18 éves! Az edzések 18 éve folyamatosan tarta-
nak, és ha az ég is úgy akarja, 18 év múlva is ka-
ratézunk.

„Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy egy em-
ber idejének legnagyobb részét mire áldozza,
azt felelném: Edzés és edzés. Többet eddz mint
aludj. Teljesen mindegy, hogy miféle sportot
űzöl, nem fogod megbánni, ha megtartod ezt a
keményen szigorú szabályt. Az ember gyakorla-
tilag korlátlan leépülésre képes, de ugyanakkor
korlátlan fejlődésre és teljesítményekre is. A si-
ker a célon kívül, a megvalósításhoz nélkülözhe-
tetlen szorgalom záloga. Az olyan ember, kinek
fellengzős céljai vannak, de lusta, feltehetően
semmi egyébre nem képes csak kérdésekre.”

(Masutatsu Oyama 10
dan – a kyokushin karate
megalapítója)

Várjuk a jelentkezését az
új karatésoknak!

Gyermek edzések 6-14
éves korig Délegyházán.
Segédedző: Tordai Viktor 3
kyu, edzésidőpontok: hétfő
17:00 – 18:30; csütörtök
17:00 – 18:00. Ovis karate
edzés kezdődött Tordai
Viktor vezetésével (06-20-
423-2804). Felnőtt ed zés
Dunavarsányon a Robi cuk-
rászdában 12 éves kortól. Ér-

demes elkalandozni kicsit a megújult honlapun-
kon: www.senseimarossy.hu, sok videóval
edzésekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is
kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj!   

Mindenkinek egészségben, sikerekben gazdag
2012. évet kívánok a sportegyesület nevében!

Marossy Károly 3 dan klubvezető



Hirdetések  Tájékoztató  

DÉLEGYHÁZI HÍREK hir detési díjai
Egész oldalas fekete 10.000.-
Fél oldalas fekete 5.000.-
Negyed oldalas fekete 2.500.-
Apróhirdetések 500.-

Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő hirdetés.
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fizetés számla ellenében készpénzzel vagy átutalással történik.
2011. januártól csak azokat a hirdetéseket tudjuk megjelentetni,

amelyeket előre kifizettek a megrendelők. Aki egész évre előfizeti
hirdetését, kedvezményt kap a hirdetés árából.

Hirdetésfelvétel:
Hirdetéseiket a hirdetési díj önkormányzati pénztárban, illetve a 
Kölcsey Művelődési Központba történő befizetése vagy átutalás 

(OTP: 11742180-15441654)  után adhatják fel.

Kölcsey Művelődési Központ – Ügyintéző: Derzsi Katalin
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.

E-mail cím: delegyhazihirek@gmail.com • Tel./Fax: 24/212-005
Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna

Főszerkesztő: Derzsi Katalin
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu
Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1500 példányban

Eng. szám.: B/PHF/1408/P1994
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

A szerkesztőség az övétől eltérő véleményeket is leközöl.
Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát, az

eredeti szerzői szándék változatlanul hagyásával.
Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

APRÓHIRDETÉS
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat,

állandó ügyelet hétvégeken is. 06/30-376-1796
***

SZEZON ELŐTTI AKCIÓ! Redőny, reluxa, szúnyogháló és
napellenző, újak szerelése, régiek javítása. Ingyenes felmérés!
Érd.: 06-20/971-5198

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24/212-011, 06-24-542-155
Fax szám: +36-24/212-057, 06-24-542-156

2. Napsugár Óvoda
Tel.: +36-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: +36-24/212-055
Fax szám: +36-24/212-125

4. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: +36-24/212-005

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

6. Orvosi rendelő
Tel.: +36-24/212-044

7. Orvosi ügyelet
Tel.: +36-24/472-010

8. Fogorvos
Tel.: +36-24/212-753

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

11. Posta
Tel.: +36-24/512-805

12. Terék Tibor körzeti megbízott
06-30-249-5684

13. Polgárőrség: Boltos József
Tel.: +36-70/419-3549

14. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: +36-20/321-2255

15. Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: +36-30/328-0304

16. Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: +36-20/255-7345

17. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: +36-24/484-452

18. Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: +36-24/472-017

19. Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: +36-30/678-9278, +36-30/236-4884

VÉGKIÁRUSÍTÁS
A GARDENIA VIRÁG-AJÁNDÉK ÜZLETBEN!

Január 23-tól február 4-ig 30-50%-os kedvezmény
minden termékre!

Ezúton szeretném tudatni kedves vásárlóimmal, 
hogy más irányú tevékenységeim miatt az üzlet működése a

kiárusítás után megszűnik.
Esküvők és más rendezvények teljes dekorációját, virágdíszeit

azonban továbbra is vállalom.
Megértésüket és eddigi megtisztelő bizalmukat köszönöm.

Héder Tímea 06-30/456-1661



Interjú 

Olykor-olykor másképp szólalnak meg az orgona
sípjai a dömsödi templomban, mikor épp a  Dabi
Református Gyülekezet kántora, Bainé Kiss Hermi-
na helyettesít. Az istentiszteletet követően sokat nem
beszélget, mert akkorra már másodjára segédkezik a
liturgiában. Feleségként és családanyaként igyek-
szik haza szeretteihez ilyenkor.

Igazság szerint teljesen véletlenül kerültem Her-
minával közelebbi kapcsolatba, akkor mikor ju-
bileumi kiállítást szerveztem a Vecsési-Bazsonyi
Képtár fennállásának 10. évfordulója alkalmából.
Végtelen nagy szeretettel tett eleget ama kérésem-
nek, hogy  játsszon el egy gitárművet, ami az alka-
lomhoz illik. Ő saját szerzeményével tisztelte meg a
művész házaspárt és a meghívott vendégeket.

A szeretet ünnepéhez közeledve mindannyiónkat
gondolkodásra késztet a vele készített beszélgetés.

– Már nagyon korán, ötévesen fontos volt,
élete részét képezte a zene. Hogyan is történt?

– Igen, ötévesen Szigetújfaluban kezdtem zenét
tanulni. Nagyon kedves tanítómesterem volt Huf ná -
gel Aladár bácsi, aki gyereknyelven és mindenféle
jópofa módszerekkel egy szerethető,
gye rekbarát környezetben nagyon meg -
ked veltette velem a zenét. Úgy tudott irá -
nyítani bennünket, hogy észre sem vet-
tük amint szinte napról napra, óráról órá -
ra fejlődtünk és elsajátítottunk va la mit. 

– Volt-e olyan zenei élménye,
amely  re szívesen emlékszik?

– Természetesen! A nyolcadik osztály
elvégzését követően tanulmányaimat a
ráckevei Ady Endre Gimnáziumban
folytattam. Alig kez dő dött meg szep -
tem berben a tanítás, a városban mű ködő VOX
PACIS pedagógus kórus hívott énekelni. Két hó-
nap után kivittek magukkal vendégszereplésre
Németországba, és ott akkor, a Kölni Dómban,
szólót énekelhettem.

Egy másik nagy élményem, amikor énekesként
Szabadszálláson a Nemzetközi Autóstalálkozón
énekelhettem, ahol mintegy háromezer vendég hall-
gatta a műsoromat.

– A Dabi Református Gyülekezetben több
mint húsz éve teljesít szolgálatot kántorként.
Kérem, meséljen erről!

– 1989-ben Dabon Mező István tiszteletes úr
szolgált, segítsége a felesége volt, Ő orgonált, kán-
torizált. Ebben az esztendőben született meg első
gyermekük, és ekkor hívtak engem helyettesíteni.
1990-ben is gyermekáldásban részesültek, ekkor
már Ildikó egyáltalán nem tudta ellátni a kántori -
zálással járó teendőket, és teljes mértékben átadta
nekem ezt a feladatot.

A kántorképzőbe 1990-ben íratkoztam be. Az első
négy évet (A1-A2 és a B1-B2) két év alatt végeztem
el.  Gyakorlatilag ez alatt a két év alatt harmóniumon
tanultunk játszani, ezt követően a C1-C2
kategóriában már orgonálni lehetett, de aki akart,
maradhatott harmóniumon. Én az orgonát választot-
tam. Ez egy nyolcéves képzés volt, minden nyáron

három héten keresztül reggeltől estig be voltunk oszt-
va órákra, s közben pedig készülni kellett a
következő napra. Szükség volt lelkészi ajánlásra is,
melyet Mező Istvántól mindig megkaptam. Nagyon
szerettem a kántorképzőbe járni, hasznos és örömteli
emlékek maradtak meg ebből az időszakból.

– Kevesen tudják, hogy Ön gitárművész,
valamint hogy hobbi szinten zenét is szokott
komponálni!

– Életemben az egyik legmeghatározóbb dolog a
zene. Ötéves korom óta folyamatosan zenélek, és ezt
sosem adtam le, mindig képeztem magam!  Két évig
jártam magánórákra énekelni a színművészeti főis -
ko lára. Nagyon érdekelt a musical szak, szerettem
volna oda jelentkezni, de kiderült, hogy allergiás
vagyok a kutya-, macskaszőrre, poratkára és 14 féle
növényre, így nem volt érdemes ilyen irányban gon-
dolkodnom. Később az ének-gitár előadói vizsgát
Budapesten, az Országos Szórakoztató Központban
tettem le. Alapos számonkérés volt, 60 dalt kellett
tudni gitározni, énekelni, és emellett zeneelméleti is-
mereteimről is számot kellett adnom.

Zeneszerzés? Inkább csak alkalmakra szoktam
komponálni, mint most legutóbb szeptemberben is.
Gyakran kérik, énekeljek el vagy játsszak egy odail-
lő dallamot, csak nem mindig találok megfelelőt,
ezért olykor egyszerűbb ha magam komponálok. Pl.
a Délegyházi Napok megnyitóján minden egyes al-
kalommal elhangzik az a kürtszóló, amit én írtam
azért, hogy legyen egy nyitánya a falunapoknak.
Orgonadarabot komponáltam Balogh László tisz te -
le tes úr beiktatásának 10. évfordulójára. Sok olyan
dal van amit írtam, bár ezek nincsenek összegyűjtve.
Sze retek ezzel foglalkozni, mert örömmel tölt el.

– Van-e még valami a tevékenységei közt, ami
nagyon kedves Önnek?

– Igen, Délegyházán a Kölcsey Kórus, melynek
immár 12 éve vagyok a vezetője. Elmondhatom,
hogy a tagok nagyon összetartóak, lelkesek, minden
egyes próbára pontosan jönnek. Várják, hogy
megérkezzem, várják, hogy énekeljünk egyet. A
kórust nem is annyira a zene tudománya, mint
inkább a zene szeretete és az éneklés felemelő ereje
tartja össze. Sokszor ez önmagában többet számít
mint minden egyéb más. Minden kórusvezető ilyen
közösséget szeretne magáénak tudni! Nagyon sze -
retek velük dolgozni, és ez a szeretet kölcsönös,
hiszen olyan eredményeket érünk el, melyekre jog-
gal lehetünk büszkék. Pl. a dabasi 2010-es Népzenei

Találkozón Térségi Kiváló, 2011-ben az országos
dabasi Népzenei Találkozón Országos Arany
Minősítést kaptunk. Idén Délegyházán a falunapon
közösségi munkánkért a kórust elismerésben
részesítették, valamint a Megyei Kórusgyűjtemény-
ben, ahol a Pest megyében szereplő összes kórust
összegyűjtötték,  jegyezve vagyunk.

Jómagam személyesen is nagy elismerésben
részesültem, mert 2009-ben Délegyháza Tisztelet-
beli Polgára címmel adományozott meg a község.

– Gratulálok! Ezek nagyon szép elismerések,
de mi mégsem tudtunk mindezekről. 

– Szeretek csöndben lenni és dolgozni, a magam
örömére… Valahol egy picit el is titkolom, ami az
enyém, amit tudok, mert nem akarom, hogy azt
mondják rám: már megint dicsekszik… Nagy prob-
léma, hogy az embereknek nincs is igénye a szépre,
a jóra. Olyan dolgok váltak értékké ebben a mai
világban, amik csak anyagi, földi értékek. Arra már
nem is jut idő, hogy az ismerőseinkkel leüljünk egy
kávéra beszélgetni, esetleg megkérdezzük tőlük
hogy „Hogy vagytok?” Ha nem is kerülünk egy -

máshoz közel, de érdemes lenne azt fel té -
telezni a másikról, hogy Ő nem rossz em-
ber! – Sajnos ma már nem ez a meg -
szokott… Talán épp emiatt szeretek ma -
gamnak zenélni és bizonyos kö zös sé -
gekben lenni és megmaradni ott, ahol va -
gyok, mert nem akarok váltani (együtt a
férjemmel, gyermekemmel, a templom-
ban az orgonálással, a kórussal)!

Vannak nehezebb időszakok is, mikor
nincs kedvem elindulni, mert szíve seb -
ben maradnék a családommal, de a

Teremtő valahol biztosan azt szeretné, hogy én a
templomban ott legyek. És én is azt érzem, hogy ott
a helyem, mert mikor megérkezem és játszom,
olyan szintű nyugalom tölt el, és annyira oda tudok
koncentrálni. Az Isten dicsőítésére fordított időt tőle
többszörösen visszakapom. 

– Az amit csinál, az istentiszteleteken való szol-
gálat vasárnapról vasárnapra, a szerda esti
kóruspróbák, a fellépések csak úgy meg-
valósíthatók, ha egy biztos hátteret, támogatást
tudhat maga mögött.

– Igen, ez így is van! Azt, hogy én eddig jutottam,
a zenével foglalkozhatom és ennyire szeretem,
egyrészt a zenetanáromnak köszönhetem, másrészt
a szüleimnek, akik évről évre vittek és ott voltak és
mindig mindenben támogattak. Mostanság  pedig a
férjem, a gyermekem, a kis családom akik elviselik,
hogy elmegyek és nem vagyok otthon. Az elis-
merések, a kitüntetések épp annyira az ő érdemük is
mint az enyém!

– Kedves Hermina, remélem, hogy nagyon
sokszor hallhatjuk énekelni és zenélni! Kívánok
Önnek és családjának, valamint olvasóinknak
Örömökben teli, Békés, Boldog Új Esztendőt!

-Vass Ilona-
(Az interjú megjelent a Dömsödi Hírnök c. újság
2011. decemberi számában)

Hi va tás, hob bi szív vel-lé lek kel, me leg szeretettel…
Be szél ge tés Bainé Kiss Her mi ná val



Tájékoztatás 

MEGHÍVÓ
A Délegyházi Faluszépítő Egyesület 2012. február 25-én (szombat) 13:00 órai kezdettel 

a Kölcsey Művelődési Központban 

téltemető vigasságot rendez a falu lakói és a környékbeli lakosok számára. 
Kicsiket, nagyokat, szülőket, nagyszülőket, barátokat, mindenkit sok szeretettel várunk. 

• 13:00 órától kézműves ügyeskedő gyerekeknek és felnőtteknek. Maszkok, szalmabábu és csörgők készítése.
• 16:45 órától az I-es tó partján rövid néprajzi ismertető a bábuégetés és a téltemetés népi hagyományairól. Közben tábortűz és forralt bor
vár mindenkit. 

Aki úgy érzi, hogy megszabadulna valamilyen bújától, bánatától, betegségétől, vagy csak egy rossz emlékétől, az írja fel egy cetlire és
tűzze fel a bábura. Elégetéskor talán még a rontástól is megszabadulhat.

• 17:20 órától az elkészített szalmabábu meggyújtása az íjászok tüzes nyilaival, ezután a tél és a rontások elűzése dobokkal, csörgőkkel a
tábortűz körül folytatódik.

• 18:00 órakor a tűzoltók eloltják a megmaradt zsarátnokot.
• 18:30 órakor a művelődési házban folytatódik a vigasság. 
Fellépnek a Keringészavar Néptáncegyüttes, a Délegyházi Citerazenekar, délegyházi táncos gyerekek és a Kéknefelejcs citera- és mold-
vai zenekar.
• 19:15 órától a Kéknefelejcs zenekar közreműködésével a Keringészavar és a többi fellépő segítségével táncház.

A belépés díjtalan. A rendezvény teljes ideje alatt büfé várja vendégeinket. 
A hagyományteremtő jótékonysági rendezvény teljes bevételét az íjászcsapat eszközállományának bővítésére és az evezőscsapat kellé-

keire fordítjuk.
Közreműködő egyesületek:Végelgyengülés Tömegsport Egyesület Keringészavar Néptánccsoportja, Délegyházi Tűzoltók Egyesüle-

te, Baba-Mama Klub,  Társastánccsoportok, Délegyházi Citerazenekar  és egyéb segítők.

ANGOL

Már folyó tanfolyamunkba bekapcsolódni vágyó,
angolul középhaladó szinten tudó jelentkezőket

várunk, akiknek céljuk a közeljövőben angol
nyelvből a középfokú nyelvvizsga megszerzése.

Ideje: kedden és csütörtökön 18.00-19.30, 
helye a Könyvtár.

Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:

Bulyákiné Éberth Anna 30/696-6589

Dr. Bukovszky Ákos 20/886-2030

Nemcsak a
húszéveseké a világ!
Ha egy kis társaságra vágysz,
Ha szeretsz énekelni,
Ha szeretsz táncolni...

AKKOR KÖZTÜNK A
HELYED!!!

Minden hónap utolsó péntekén 18 órától 
(további alkalmak megbeszélés szerint) várunk

szeretettel NOSZTALGIA KLUBUNKBANOSZTALGIA KLUBUNKBA, 
ahol karaokézhatsz, táncolhatsz, beszélgethetsz.

A helyszín:
Kölcsey Művelődési Központ
Délegyháza, Szabadság tér 1-3.


